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Kozmáné Bencsics Ibolya 

Az írott kis „o”, „ó” betűk alakítása és kapcsolása 

 
 

Osztály: 1.b. 

Tantárgy: Magyar nyelv (írás) 

Témakör: Az írott kisbetűk megtanítása 

Tananyag: Az írott kis „o”, „ó” betűk alakítása és kapcsolása 

Tanítási-tanítási feladatok:       

1. Írás: az új írott kisbetűk vázolása, írása, kapcsolása 

2. Beszédművelés: helyes ejtési és beszédfejlesztési gyakorlatok a tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Olvasás: betűk, szavak, betűhívó versek olvasása 

Képzési feladatok: a vizuális és alakemlékezet; a figyelem, az észlelés, az összehasonlító, az 

analizáló- és szintetizáló képesség, valamint az anyanyelvi kulcskompetenciák fejlesztése 

Nevelési feladatok: az írástanítás egészségügyi feltételeinek gyakorlása 

Módszerek: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, játék stb. 

Munkaformák: frontális és egyéni munka 

Eszközök: Arany ABC, Kisbetűs írólapok, Gyöngybetűk munkafüzet (Apáczai Kiadó), 

hívóképek, betűkártyák, tábla, színes kréta, postairón, kocka, írásvetítő, fólia, filctoll stb.  

Irodalom: Kézikönyv Az én ábécém első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz 

      Az anyanyelvi nevelés módszertana 

 

VÁZLAT 

 

 

I. SZERVEZÉSI FELADATOK 

1. A táblakép elkészítése, a balkezesek egymás mellé ültetése 

2. A hetesek jelentése 

3. Szükséges felszerelések előkészítése - asztalrend 

4. Értékelési szempontok felsorolása (helyes testtartás, szabályos betűalakítás, 

tanulási szokások megtartása) 

 

II. AZ EDDIG TANULT KIS ÍROTT BETŰK FELISMERÉSÉNEK 

GYAKORLÁSA 

1. Nyomtatott és írott kisbetűk (a,i,í,m) párosítása betűkártyákkal 

- Tegyétek a kis nyomtatott betűk alá az írott párjukat! Olvassátok is el a 

betűsorokat megfelelő időtartammal! 

Eszköz: betűkártyák 

Munkaforma: frontális, egyéni 

Értékelés: Pl.: Helyesen párosítottad a nyomtatott és írott alakokat! 

2. Szavak olvasásának gyakorlása írott betűformáról kockajátékkal 

- A kocka oldalaira írottan írt szavakat gurítás után olvassátok el némán, 

majd hangosan! Alkossatok is a szavakkal mondatokat! 

Szemléleti anyag: ma, mi, ím, ima, mama, mami 

Módszer: játék, gyakorlás 

Értékelés: Pl.: Pontosan olvastad el az írott betűs szót! 
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III. MOTIVÁCIÓ, RÁHANGOLÁS 

1. Zenehallgatás, éneklés: Csicseriborsó… 

- Énekeljük el együtt az ismert óvodás dalt! 

2. Artikulációs gyakorlat népköltés felhasználásával 

- Nagy ajakmozgással, érthetően mondjuk el a Gyerekek, gyerekek kezdetű 

népköltést! 

3. Az „o”, „ó” betűkhöz tartozó betűhívó versikék felolvasása (már olvasni 

tudók) 

- Olvassátok fel pontos olvasással az Olló és az Óra című betűhívó 

versikéket! 

Szemléleti anyag: Arany ABC gyakorló olvasókönyv 19. o. 

Munkaforma: frontális, egyéni 

 

IV.  CÉLKITŰZÉS 

- A mai írásórán az előző olvasás órán megismert „o”, „ó” betűk kis írott 

párját vázoljuk, írjuk, kapcsoljuk. 

 

V. A KIS ÍROTT „O”, „Ó”  BETŰK ALAKÍTÁSA ÉS KAPCSOLÁSA 

A. Az „o” betű tanítása 

1. Az „o” betűhöz tartozó hívókép (olló) megfordítása (melyen már az írott 

betű is megjelenik), leolvasása, az írott betű megnevezése 

- Ez itt a kis írott rövid „o” betű. 

2. A kis nyomtatott és a kis írott „o” betűk összehasonlítása betűkártyákkal 

a) - Miben egyeznek meg? Pl.: mindegyik kicsi, mindegyik rövid stb. 

b) - Miben különböznek? Pl.: egyik nyomtatott, a másik írott stb. 

3. Az írott betű levezetése a nyomtatottból – a nyomtatott kisbetű felírása fehér 

krétával a táblára, majd átírása pirossal 

Módszer: bemutatás, szemléltetés 

Eszköz: fehér és piros kréta 

4. Az írott kisbetű elemeire bontása (analízis) 

- A kis írott rövid „o” betű áll egy kis körvonalból és egy horgocskából. 

Szemléltetés: táblai írás 

Módszer: bemutatás, közlés 

5. Az írott kisbetű alakításának bemutatása nagy alakban (szintézis), az 

írásmozgás megfigyeltetése 

- Kezdőpont az óralap kettesénél van. Innen kerekítem balra, érintve az első 

segédvonalat, majd jobbra az alapvonalat, a kör bezárva, innen horgocska 

ívelése jobbra. 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, magyarázat 

6. Az „o” betű vázolása függőleges síkban, a levegőbe, egyre kisebbedő 

méretben 

- Vázoljuk a levegőben az „o” betűt nyújtott karral, könyökből, csuklóból! 

 

B. Az „ó” betű tanítása 

A lépések megegyeznek az A. pontban felsoroltakkal, kiegészítve a betű 

hosszúságát jelző ékezettel, a vonással. 

 

C. Az írott „o”, „ó” betűk összehasonlítása 

- Hasonlítsuk össze a kis írott „o”, „ó” betűket! 
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- Miben egyeznek meg? Pl.: mindegyik kis írott betű, mindkettőben 

találtható körvonal és horgocska stb. 

- Miben különböznek? Pl.:  az egyik rövid, a másik hosszú hangot jelöl 

Módszer: beszéltetés 

Eszköz: betűkártyák, táblai írás 

 

D. Az „o”, „ó” betűk vázolása vízszintes síkban 

1. A betűk vázolása a padon 

- Írjunk a padra az ujjunkkal először egy „o”,  majd egy „ó” betűt írottan! 

2. A betűk vázolása írólapra postairónnal 

Az íráshoz szükséges helyes testtartás megbeszélése 

- Vázoljuk a két betűt postairónnal az írólapra is! (folyamatos tanítói és 

tanulói verbalizálás) 

Eszköz: Kisbetűs írólapok 18. o., postairón, fólia, filctoll 

3. Ujjlazító gyakorlatok, kéztorna 

4. A betűk vázolása postairónnal négyzetrácsba egyre kisebbedő méretben 

- Vázoljuk négyzetrácsba is ezeket a betűket! 

Eszköz: Gyöngybetűk mf. 35. o. 2-3. fl., postairón, fólia, filctoll 

Módszer: szemléltetés, magyarázat 

 

E. Az „o”, „ó” betűk elhelyezése vonalrendszerbe 

- Helyezzük el ezeket a betűket vonalrendszerbe is! 

1. Tanítói bemutatás és magyarázat a táblán vonalrendszerben (kezdőpont, 

vonalvezetés, befejezés) 

2. A tanulók mindkét betűből 1-1 ceruzás sort írnak kisujjnyi 

helykihagyással 

3. Közben folyamatosan korrekció, egyéni segítségadás szükség szerint 

Eszköz: Gyöngybetűk  mf. 35. o. 4. fl. 

Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

Munkaforma: egyéni 

 

F. Betűkapcsolások (c-s kapcsolások) írása 

- Kapcsoljuk az „o”, „ó” betűket már tanult írott kisbetűkhöz illetve 

egymáshoz! 

Tanítói bemutatás és magyarázat után: ío, aó, mo, oó, óo kapcsolások írása 

Módszer: bemutatás, magyarázat, szemléltetés 

Eszköz: Gyöngybetűk mf. 35. o. 7. fl., tábla, kréta 

 

VI.  SZERVEZÉSI FELADATOK 

1. Házi feladat kijelölése: betűk és betűkapcsolások írásának gyakorlása, 

Gyöngybetűk mf. 35. o. 4. és 6. fl. 

2. Az órai munka értékelése 

3. Rendrakás, elköszönés 

 

 


